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In het weekend van 11, 12 en 13 april jl. hebben de Regionale Scouting Wedstrijden voor
Scouts plaats gevonden bij recreatieplas ’t Zand te Alphen. Bij deze jaarlijks terugkerende
wedstrijd deden 8 scoutinggroepen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar mee uit onder andere Riel,
Alphen, Gilze en Tilburg. De patrouille ‘Badeendjes’ van Scouting Bolstergroep Riel is er met de
RSW-hoofdprijs van dit jaar vandoor gegaan!

Bij aankomst op vrijdagavond gaat de wedstrijd al van start en zal het gehele weekend een
spannende strijd worden om kampioen 2014 te worden. Dit jaar doen er 23 patrouilles mee,
waarvan 3 uit Riel. Het thema is Waterproof en is het de bedoeling dat de prinses gered gaat
worden van de piraten. Door middel van scouting activiteiten en opdrachten zal er aan het einde
van het weekend één winnaar zijn en de prijs uit handen van de prinses gaat krijgen.

Om te overleven zijn eerst de tenten opgezet en wordt de bivak voor een weekend in orde
gemaakt. Daarna is er een keuken gebouwd met pionierpalen en touw, die het gehele weekend
moet blijven staan. Deze is bij de Badeendjes, zonder reparaties, alle dagen blijven staan.
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Vanuit deze keuken werden de culinaire hoogstandjes bereid, die ze ook uitdeelden aan andere
groepen en leiding. Op zaterdag is de hike gelopen die door de Badeendjes op hoge snelheid
en met een uitstekend resultaat is uitgelopen. Aan het eind van het weekend is na optelling van
alle punten de Badeendjes nipt kampioen geworden met 444 van de te verdienen 500 punten.

Bij het kampioenschap hoort ook een uitnodiging van de Landelijke Scouting Wedstrijden
(LSW), waar de Badeendjes de uitdaging aangaan met scoutinggroepen uit het gehele land en
willen daar ook hoge ogen gaan gooien. Dit evenement zal plaatsvinden in het
Pinksterweekend te Baarn. Het bestuur, leiding en vrijwilligers van Scouting Riel feliciteren de
Badeendjes met deze historische overwinning en wensen hun erg veel succes op de LSW.
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